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Overname NoorderSoft bv
Begin dit jaar werd het bedrijf NoorderSoft bv overgenomen van de oorspronkelijke eigenaars. 

Zoals Periskal bestaat NoorderSoft 25 jaar en heeft naam en faam verworven met de reisplan-

ner en het navigatieprogramma PC-Navigo. Een ruim cliënteel van ongeveer 9000 gebruikers 

in de binnenvaart en pleziervaart maakt gebruik van PC-Navigo voor reisvoorbereiding en 

navigatie aan boord.

NoorderSoft bv blijft bestaan als Nederlands bedrijf maar werd samengevoegd met de andere 

Periskal-dochter Chartworx in Den Helder. De kennis van NoorderSoft op het vlak van reis-

planning op het binnenwater is uniek en vormt thans onderdeel van Periskal en haar bedrijven. 

Waar mogelijk zullen we in de toekomst alle klanten van Periskal laten genieten van deze 

nieuw verworven kennis. De klanten van NoorderSoft blijven nu ook verzekerd van een goede 

service en van de verdere ontwikkeling van de toepassing.

Wij wensen de oorspronkelijke bedenkers van PC-Navigo, Hans Kouwenberg en Peter 

Feenstra, nog vele jaren toe om te genieten van hun welverdiende pensioen.

Proef met uitwisseling van reis-
gegevens door Rijkswaterstaat
In de komende maanden wordt er door Rijkswaterstaat en de leveranciers van navigatie 

software een proef opgezet om reisinformatie te delen tussen overheid en binnenvaart. Men 

gaat hier echter nog een stap verder dan bij het alom gekende elektronisch melden. Het 

vaarplan met zijn belangrijkste punten worden gedeeld met de overheid die in ruil informatie 

zal geven omtrent de sluisplanning en zo beter kan garanderen dat iedereen zo snel mogelijk 

wordt geholpen. In deze proef vraagt men aan een voldoend groot aantal schepen om een 

uitgebreidere reisplanning door te sturen. 

Dit kan vrij eenvoudig met de Periskal Viewer waarbij de elektronische reisplanning via internet 

wordt overgemaakt aan Rijkswaterstaat. Met deze informatie kunnen ze op de sluizen 

een beter inzicht krijgen in de verwachte drukte en sturen ze informatie terug omtrent het 

schuttingsproces en het te verwachten oponthoud. De uiteindelijk winst voor de schipper 

moet zijn dat een meer betrouwbare aankomsttijd kan worden gegeven voor de plaats van 

bestemming. 

De proef zal plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar op de vaarassen  Amsterdam-Rotterdam-

Antwerpen met Duitsland.  Belangrijke voorwaarde is dat u regelmatig in dat vaargebied komt en 

elektronisch meldt via het internet aan boord.  Heeft u hiervoor interesse, laat ons dan een bericht 

via info@periskal.com.
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Voorwoord 

Beste klant,

Hierbij vindt u onze lente update en eerste 
DVD van 2015. Naar goede gewoonte 
vindt u verschillende aanpassingen en 
verbeteringen aan het programma en de 
kaarten. Ondanks de moeilijke tijden in de 
binnenvaart, blijven wij inzetten op service 
en kwaliteit. U heeft in de media kunnen 
lezen dat Periskal onlangs het bedrijf 
NoorderSoft bv heeft overgenomen. 
Een jaar eerder werd Chartworx bv 
overgenomen en beide bedrijven maken 
nu deel uit van de Periskal Groep.

Zowel NoorderSoft als Chartworx blijven 
onafhankelijk verder werken maar worden 
op de achtergrond ondersteund door 
Periskal. Chartworx en Noordersoft 
hebben beiden producten in de markt die 
een ruime verspreiding kennen zoals The 
Map, Quod Fish, Trax en PC-Navigo. Bij 
Periskal en zijn dochterondernemingen 
bent u in ieder geval verzekerd van een 
goed product en een goede service, ook 
in de toekomst.

Veel leesplezier,

Marc Persoons en Wim Kalfsvel
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Hoe installeer ik de update? 
WINDOWS XP GEBRUIKERS dienen eerst contact op te nemen 

met onze helpdesk vooraleer de update te installeren!!

•  U plaatst de update DVD in de PC

•   Automatisch krijgt u een venster waarin u op ‘SETUP.EXE uitvoeren’ 

kunt klikken

•  Hierna verschijnt er een venster met de gewenste installatietaal

•   Volg de instructies op het scherm (klik telkens op volgende, voltooien)

•  Laat de PC heropstarten

•  Nu kan u Periskal Viewer opstarten

•   De kaarten zullen nu automatisch worden geïnstalleerd. Even 

geduld aub.

Wij raden aan de update uit te voeren tijdens onze kantooruren. 

Helpdesk: +32 3 669 57 36

Cartografie aanpassingen
Alle kaarten werden aangepast aan de hand van de laatste Berichten aan de Scheepvaart en Berichten aan Zeevarenden van de diverse 

waterbeheerders. Naast alle nieuwe officiële kaartdata werden tevens uw opmerkingen verwerkt.

Hierna de lijst van de belangrijkste wijzigingen:

• Nieuwe kaarten van de Nederlandse kust

• Toevoegen van Jachthavens

• Betere aanduiding van de naam van de vaarwegen

• Nieuwe kaarten van de Duitse Oostzee

• Nieuwe kaarten van het Küstenkanal

• Nieuwe kaarten van het Datteln-Hamm-Kanal

• Nieuwe kaarten van het Wesel-Datteln-Kanal

• Nieuwe kaarten van het Dortmund-Ems-Kanal

• Nieuwe kaarten van de Main

• Nieuwe kaartdata van de Ruhr

• Nieuwe kaartdata van de Rhein

• Nieuwe kaartdata van het Rhein-Herne-kanal

• Nieuwe kaartdata van de Mosel

• Nieuwe kaartdata van de Neckar

• Nieuwe kaartdata van Zeeland

• Nieuwe kaartdata van Oostenrijk

• Aanpassingen van de betonning op de Donau

• Wijzigingen Waddenzee

• Wijzigingen IJsselmeer

• Aanpassingen aan Franse rivieren en kanalen.

Software wijzigingen
Diverse kleine en grote wijzigingen werden verwerkt in de software. Zo bevat 

deze versie van de update een nieuwigheid: het opvragen van informatie 

bij objecten werd verbeterd en uitgebreid. Zo kunnen er nu ook foto’s en 

bedieningstijden worden opgevraagd (wanneer deze in de kaart aanwezig zijn). 

De testversie zal tevens een aantal verbeteringen bevatten o.a.: aanpassingen 

bij het invoeren van het ENI nummer in de transponder, correcties bij Notices 

to Skipper in de Hongaarse taal, verbetering van de weergave van de Safety 

Contour in de kaart, pauzeknop bestaat nu in de routeplanning, nieuwe en 

uitgebreide weergave van Aids to Navigation (AIS standaard IEC 62288), 

lichtsectoren aan te passen in de weergave, verschillende correcties in de 

weergave bij nachtmodus, weergave van EBIS reisplan bij nacht aangepast, 

optimaliseren van de Kaartupdate, standaard weergave van Bathymetrische 

kaarten, enz...


